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Comunidade Sustentável e 

Consumo Consciente

Consumo Consciente é o ato de adquirir e usar

bens de consumo, alimentos e recursos naturais de

forma a não exceder as necessidades.

Consumo x Consumismo



PESQUISA

SUSTENTABILIDADE

DADOS 
PÚBLICOS

PESQUISA 

CONSUMO

Como chegamos?



O QUE É 
SUSTENTABILIDADE?



O que é 
SUSTENTABILIDADE?

“Um conceito distorcido”

“Suprir as necessidades do 
presente sem prejudicar o futuro”

“É criar, planejar e desenvolver ações que atendam as 
necessidades das pessoas de forma limpa, consciente, viável 
e justo. Sustentabilidade é a necessidade ser, de existir, de 
sobreviver sem prejudicar, sem poluir, sem desperdiçar e 

maltratar nossos recursos naturais.”

“Sustentabilidade é o conceito segundo o qual deve-se 
agir de maneira a poder produzir o que se deseja, sem 
agredir ou prejudicar o ambiente em que se está 
inserido.”

“Aquilo que é justo, sendo financeiramente 
viável e ambientalmente correto.”

“São ações e atividades realizadas por 

pessoas que visam suprir as necessidades 

humanas de forma que não compromete 

as próximas gerações.”

“Utilização de recursos sem prejuizo ao 
ambiente, promovendo reaproveitamento, 

replicação e reprodução.”



De 0 a 5, como você avalia a sustentabilidade no seu dia a dia?



Avaliar, de 1 a 10, como você percebe Paraisópolis dentro de cada item abaixo.

GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

INDICADOR DESCRIÇÃO

Área verde na zona urbana
Total de metros quadrados de área verde pública 
por habitante e percentual da população que vive 

em um raio de até 300m de áreas verdes.

CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE

INDICADOR DESCRIÇÃO

Centros culturais, casas e 
espaços de cultura

Número de centros culturais, espaços e casas 
de cultura, públicos e privados, por 10 mil habitantes.

Recursos públicos municipais 
para cultura

Percentual dos recursos públicos municipais para 
cultura sobre o total do orçamento municipal.



Cidade Sustentável pra quem?



PROBLEMÁTICA 1 PROBLEMÁTICA 2 PROBLEMÁTICA 3
Polarização política Lixo e Entulho Acessibilidade de Internet
Habitação Trabalho Creche e escola
Economia Lixo Cultura
Acesso a renda Ausência de serviços e infraestrutura urbana Gestão eficiente
Desigualdade Urbanização Direitos e deveres do cidadão
Lixo e Entulho Espaços públicos Sustentabilidade Ambiental
Condição de Vida Áreas de Risco Mais ingajamento e integração
Habitação Lixo e Entulho Mais consciência da população
Pancadão Ausência de Recicláveis Equipamentos de educação
Saneamento básico Organizar resíduos sólidos Oportunidades de formação
Lixo e Entulho Mais Espaços culturais Canalização e esgoto
Lixo e Entulho Plantação revitalizaçãi do meio ambiente Empregabilidade
Lixo e Entulho Pancadão Acesso a cultura e informação
Geração de emprego e renda Gestão de resíduo e água Desperdício de alimento
Gastos Falta de verde Baile funk
Lixo e Entulho Falta de lixeira Saúde
Lixo e Entulho Educação -
Falta de Árvores - -
Lixo e Entulho - -

Pra você, quais são os 3 principais problemas que a comunidade precisa 
resolver para ser sustentável?



LIXO E O CONSUMISMO

• Volume de Resíduo  x  Qualidade de Vida
• Crenças: O que está por trás disso?
• Qual a responsabilidade das marcas
• Consumismo x Pertencimento na Sociedade



Falar de dinheiro é um tabu, falar de 
problema financeiro é mais tabu ainda.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA X INCLUSÃO FINANCEIRA

“Educação Financeira para elite”



Tenho dificuldade de terminar o mês no azul porque:

A grana é muito curta 11

Eu compro mais do que eu preciso 1

Eu não pesquiso preço 2

Fico sempre no azul 16

Principais Contas a 
serem Pagas:

Água

Aluguel

Compras

Internet

Cartão de Crédito

Luz

Telefone

Qual a melhor forma de aprender?

Algum profissional que me explicasse mais sobre o assunto 13

Atividades divertidas sobre o tema 6

Site,blogs que falam sobre o assunto 9

Videos no youtube 2

Você teria interesse de aprender mais 
como se organizar financeiramente?

Sim 27

Talvez 3

Não 0

Pesquisa de Campo realizada pelo Cartão Nova Paraisópolis:

Houve alguma situação de você não 
conseguir pagar suas contas em dia?

Não 21

Sim 9



POR ONDE 
COMEÇAR?



De 1 a 5, o quanto você avalia a sustentabilidade no seu dia a dia?

Brigar por meus direitos, temos muitas
leis sustentáveis que o poder público
fecha os olhos!

Brigar por meus direitos, temos muitas
leis sustentáveis que o poder público
fecha os olhos!

Influenciar e discutir a sustentabilidade
em meu meio.

Diminuir o desperdício





• Amostragem mista por gênero

• Classes A, B e C

• Acima de 15 anos

• Participantes ou responsáveis pelas decisões de compra para a casa

• 50% de “Engajados”

• 50% de “Desligados”

BARREIRAS: O que dificulta a mudança 

1. Percepção de desconforto para a mudança. Permanecimento na ‘zona de conforto’ 

2. Obstáculos físicos encontrados em função de idade, saúde ou condição física

3. Obstáculos para a adaptação do espaço em ambientes da casa 

4. Preço mais alto. (crença x verdade)

5. Valorização da limpeza e higiene na cultura brasileira (volume de banho, por ex)

6. Percepção de impotência diante do tamanho dos problemas ambientais a serem resolvidos





PRÓXIMOS 
PASSOS



OBRIGADA 


